
 مٍف وعبىح مشنال اخزمبعٍب اوطالقب مه أمثيخ محيٍخ مىبر االخزمبعٍبد

مٍف وعبىح مشنال اخزمبعٍب اوطالقب مه  ٔمذَ ٌىُ ا١ٌَٛ ششس رذ ِجسظ ٌذسط jami3dorosmaroc ِشحجب ثىُ أػضائٟ فٟ ِٛلغ

، سٕتؼشف ف١ٗ ػٍٝ ِفَٙٛ اٌّشىً االرتّبػٟ ٚ و١ف١خ حٍٗ ، ٚ لذ اػتّذٔب فٟ ٘زا اٌّٛضٛع ػٍٝ ِؼط١بد ٚ  أمثيخ محيٍخ

 .ِمشس ِٕبس االرتّبػ١بد اٌسٕخ اٌخبٌخخ اػذادٞ ِحبٚس

  مقذمخ

 .٠ؼبٟٔ اٌّغشة ِٓ ػذح ِشبوً ارتّبػ١خ وبأل١ِخ ٚ اٌسىٓ اٌغ١ش الئك ٚ اٌؼٕف

 ِب ِؼٕٝ ِشىً ارتّبػٟ؟ ٚ ِب أٔٛاػٗ؟ ٚ ِب ٟ٘ أثشص اٌّشبوً االرتّبػ١خ اٌّطشٚحخ فٟ ِح١طٟ اٌحبٌٟ؟ ٚ ِب ٟ٘ شجىخ إرا

 ِؼبٌزخ ِشىً ارتّبػٟ؟ ٚ و١ف١خ تٛظ١فٙب ٌذساسخ ِشىً ارتّبػٟ ِٓ ث١ئتٟ اٌّح١ٍخ؟

 مب ٌُ اىمشنو االخزمبعً؟

٘ٛ أٞ صؼٛثخ أٚ ِؼضٍخ تٛارٗ اٌّزتّغ ٚ تٙذد استمشاسٖ ٚ تّبسىٗ ، ٚ ثبختصبس فٙٛ ٚضغ ارتّبػٟ غ١ش  اىمشنو االخزمبعً

 .سٛٞ أٚ خًٍ فٟ اٌجٕبء االرتّبػٟ ٚ االلتصبدٞ

 مب ًٌ أوُاع اىمشبمو االخزمبعٍخ؟

 .تٕمسُ اٌّشبوً االرتّبػ١خ اٌٝ ٔٛػ١خ ، ّٚ٘ب

 ػٍٝ اٌّخذساد ٚ اٌؼٕف ثأشىبٌٗ اٌّختٍفخ ، وبإلدِبْٚ ِشبوً ارتّبػ١خ ٌٗ ػاللخ ثسٍٛن اٌفشد ،  : مشبمو اوحزاف اىسيُك .1

 .ٚ اٌششٛح ٚ اٌتحشش اٌزٕسٟ، اٌسشلخ

ٚ ٟ٘ ِشبوً ارتّبػ١خ تشتجظ فٟ اٌغبٌت ثبٌٛضؼ١خ االلتصبد٠خ ٌٍفشد ٚ اٌّزتّغ ، وبأل١ِخ ،  : مشبمو اىُضعٍخ االخزمبعٍخ .2

 .ٚ اٌسىٓ اٌغ١ش الئك ٚ تشغ١ً األطفبي ٚ اٌجطبٌخ

 أمثيخ ىجعض اىمشبمو االخزمبعٍخ فً محٍطً

ِٓ أثشص اٌّشبوً االرتّبػ١خ اٌتٟ لذ ٔشا٘ب فٟ ِح١طٕب ٟ٘ اٌسىٓ اٌغ١ش الئك وبألح١بء اٌصف١ح١خ ، ٚ تشغ١ً األطفبي وخبدِبد 

 .اٌج١ٛد اٌمبصشاد ، ٚ األ١ِخ، ٚ اٌسشلخ ثبستؼّبي األسٍحخ اٌج١ضبء، ٚ ٠ّىٓ تص١ٕف ٘زٖ اٌّشبوً حست أٔٛاػٙب وّب ٠ٍٟ

 .(اٌسى١ٓ أٚ اٌس١ف)اٌسشلخ ثبستؼّبي األسٍحخ اٌج١ضبء  : مشبمو اوحزاف اىسيُك .1

اٌسىٓ اٌغ١ش الئك وبألح١بء اٌصف١ح١خ ٚ تشغ١ً األطفبي وخبدِبد اٌج١ٛد اٌمبصشاد،  ٚ : مشبمو اىُضعٍخ االخزمبعٍخ .2

 .األ١ِخ

 شجنخ معبىدخ مشنو اخزمبعً

ٟ٘ أداح تستؼًّ ثٙذف دساسخ ِشىً ارتّبػٟ ِب ثتحذ٠ذ أسجبثٗ ٚ ٔتبئزٗ ، ٚ التشاس حٍٛي ِّىٕخ ٌٗ،  شجنخ معبىدخ مشنو اخزمبعً

 .ِٓ خالي اٌخطٛاد اٌتب١ٌخ

 اىزعزٌف ثبىمشنو االخزمبعً َ االحبطخ ثبثبري َ ثأثعبدي .1

 ً٘ ٘ٛ ِشىً أحشاف اٌسٍٛن؟  أَ ِشىً أٚضبع ارتّبػ١خ التصبد٠خ ، أَ ِضدٚد؟ :أحذد وُعٍخ اىمشنو االخزمبعً .1
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٠تُ رٌه ِٓ خالي اٌٛحبئك ٚ ِٓ خالي اٌّالحظخ ا١ٌّذا١ٔخ ، ٚ ِٓ خالي ارشاء  :أرصذ اثبر اىمشنو االخزمبعً َ رديٍبرً .2

 .ِمبثالد ِغ رٚٞ اال٘تّبَ ٚ االختصبص

 ارتّبػ١خ ، احبس التصبد٠خ أٚ ث١ئ١خ أٚ ٔفس١خ، آحبس : أصىف اثبر اىمشنو االخزمبعً حست طجٍعزٍب ، َ أحذد أثعبد اىمشنو .3

 .ً٘ ٌٗ ثؼذ ػبٌّٟ أٚ ٚطٕٟ أٚ رٙٛٞ أٚ ِحٍٟ

  . ، أَ خطٛسح ِستمج١ٍخآ١ٔخخطٛسح  : أثزس درخخ خطُرح اىمشنو .4

 رشخٍص أسجبة اىمشنو االخزمبعً َ رحذٌذ اىمسؤَىٍبد.2

٠تُ رٌه ِٓ خالي ٚحبئك ، ِٓ خالي اٌّالحظخ ا١ٌّذا١ٔخ  أٚ ارشاء ِمبثالد ٚ  : اسزخزج أسجبة اىمشنو االخزمبعً .1

 .استطالػبد

 .ً٘ ٟ٘ أسجبة س١بس١خ ، أٚ أسجبة ارتّبػ١خ ٚ التصبد٠خ أٚ أسجبة سٍٛو١خ : أصىف األسجبة حست طجٍعزٍب .2

 .أسجبة سئ١س١خ أٚ حب٠ٛٔخ ، أسجبة ِجبششح أٚ غ١ش ِجبششح : أصىف ريل األسجبة حست أٌمٍزٍب .3

 .ً٘ ِسؤ١ٌٚخ اٌذٌٚخ أَ ِسؤ١ٌٚخ األفشاد ٚ اٌزّبػبد ، أٚ ِسؤ١ٌٚتٟ أٔب : أحذد اىمسؤَىٍبد .4

  اقززاذ حيُه َ رحذٌذ األدَار ىزفعٍيٍب.3

 .ػب١ٌّب ، ٚط١ٕب ، ر٠ٛٙب ، ِح١ٍب : أطيع عيى ردبرة سبثقخ َاخٍذ اىمشنو االخزمبعً .1

حٍٛي س١بس١خ أٚ حٍٛي التصبد٠خ ٚ ارتّبػ١خ أٚ حٍٛي ارتّبػ١خ أٚ حٍٛي  : اقززذ حيُال ىيمشنو فً ضُء وزبئح اىزشخٍص .2

 .تشث٠ٛخ

 .ً٘ دٚس اٌذٌٚخ أَ دٚس اٌّزتّغ اٌّذٟٔ أَ دٚس اٌفشد أَ دٚسٞ أٔب : أحذد األدَار فً رفعٍو اىحيُه اىمقززحخ .3

 .ِٕطم١خ ٚ ٚالؼ١خ ٚ لبثٍخ ٌٍتطج١ك فٟ حذٚد اٌّٛاسد اٌّتبحخ : أراعً عىذ اقززاذ اىحيُه ، أن رنُن .4

 أرذرة عيى رُظٍف شجنخ معبىدخ مشنو ىذراسخ مشنو اخزمبعً مه ثٍئزً اىمحيٍخ

 .سٕمَٛ ثتطج١ك خطٛاد شجىخ ِؼبٌزخ ِشىً ارتّبػٟ ٌذساسخ ِشىً تشغ١ً األطفبي ٚ ا٠زبد حٍٛي ٌٗ أطالق ِٓ اٌٛحبئك اٌتب١ٌخ

 اىزعزٌف ثبىمشنو االخزمبعً َ اثزاس اثبري َ ثأثعبدي .1

 ًتشغ١ً األطفبي : اسم اىمشنو االخزمبع. 

 ً(ألْ ػٛص األسشح ٚ فمش٘ب ٘ٛ ِب ٠ذفغ ثبطفبٌٙب ٌٍؼًّ)٠ٕتّٟ ٌّشبوً األٚضبع االرتّبػ١خ  : وُع اىمشنو االخزمبع. 

 خًٍ ثُّٕٛ٘ اٌطج١ؼٟ ٚ اٌزسذٞ ٚ إٌفسٟإحذاث : االثبر اىمززرجخ عه اىمشنو . 

 تٕتّٟ اٌٝ صٕف االحبس ٔفس١خ ألْ اْ ٘زا اٌّشىً ٠تشتت ػٕٗ احذاث خًٍ ثٕفس١خ األطفبي : أصىبف اثبر اىمشنو. 

 ٌٙزا اٌّشىً ثؼذ ٚطٕٟ ألٔٗ ٠حذث خًٍ فٟ ٔفس١خ ٔسجخ وج١شح ِٓ أطفبي اٌٛطٓ ، ٚ دسرخ  : درخخ خطُرح اىمشنو َ أثعبدي

خطٛسح ِستمج١ٍخ ألْ ٘زا اٌّشىً س١ٕتذ ٌٕب ر١ً ِٓ اٌشجبة اٌّشضٝ ٔفس١ب ٚ رسذ٠ب ِّب س١تشتت ػٕٗ : خطٛستٗ ٟ٘ 

 .ِشبوً ارتّبػ١خ أخشٜ

 رشخٍص مشنو رشغٍو األطفبه ثجٍبن أسجبثً َ رحذدي اىمسؤَىٍبد.2

 اٌسجت اٌشئ١سٟ ٚساء تشغ١ً األطفبي ٘ٛ اٌفمش : أسجبة اىمشنو. 

 تٕتّٟ ٌصٕف األسجبة االرتّبػ١خ ٚ االلتصبد٠خ : صىف أسجبة اىمشنو. 

 اٌذٌٚخ طشف ِسؤٚي ػٓ ِشىً تشغ١ً األطفبي ألٔٗ ِٓ ٚارجٙب حّب٠خ حمٛق األطفبي ٚ : األطزاف اىمسؤَىخ عه اىمشنو

صْٛ وشاِتُٙ ،وّب ٠تمبسُ اٌّزتّغ اٌّذٟٔ ٚ األفشاد ٘زٖ اٌّسؤ١ٌٚخ ألْ ِٓ ِسؤ١ٌٚتٕب وأفشاد ٚ رّبػبد حّب٠خ حمٛق 

 .األطفبي ٚػذَ استغالٌُٙ فٟ أػّبٌٕب ٚ اٌذفبع ػُٕٙ
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 اقززاذ حيُه ىمشنو رشغٍو األطفبه ، َ رحذٌذ األدَار ىزفعٍو ٌذي اىحيُه.3

 ػٍٝ اٌّستٜٛ اٌؼبٌّٟ تُ ػمذ اٌّؤتّش اٌؼبٌّٟ اٌخبٌج حٛي اشىب١ٌخ ػًّ  : ردبرة سبثقخ َاخٍذ مشنو رشغٍو األطفبه

األطفبي ثبٌجشاص٠ً ، ارتّغ ف١ٗ ِّخٍٛ اٌحىِٛبد ٚ إٌّظّبد ٚ أصحبة اٌّشبس٠غ ٚ إٌّظّبد اٌغ١ش حى١ِٛخ ثٙذف االتفبق 

 .ػٍٝ ضشٚسح حّب٠خ حمٛق األطفبي

 تٛف١ش اٌؼذاٌخ ٌألطفبي ٚ ضّٕب حمٛلُٙ فٟ اٌتؼ١ٍُ ، ٚ اٌؼًّ ػٍٝ ص٠بدح دخً األسش  : حيُه اىمقززحخ ىمشنو رشغٍو األطفبه

 .ثٙذف تؼضصٞ ٚ حّب٠خ سفب١٘تُٙ ٚ حمٛلُٙ

 حٍٛي تشث٠ٛخ وضّبْ حك األطفبي فٟ اٌتؼ١ٍُ ، ٚ حٍٛي التصبد٠خ وض٠بدح دخً األسش : أصىبف اىحيُه اىمقززحخ. 

 ٠ىُ ٚ ص٠بدح دخً األسش ، دٚس اٌّزتّغ اٌّذٟٔ األطفبيْ فٟ حّب٠خ حمٛق وُدٚس اٌذٌٚخ ٞ : رحذٌذ األدَار ىزفعٍو اىحيُه ْ

 .فٟ اٌذفبع ػٓ حمٛق األطفبي ، ٚ دٚس اٌفشد ٠تزٍٝ فٟ ػذَ تشغ١ً األطفبي
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